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Θέκα: Ξξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απαζρόιεζε δύν (2) ζηειερώλ 
γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο κέξνπο ελεξγεηώλ ζην έξγν κε θσδηθό 
«EGF/2017/003 GR/Attica retail» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό 
Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ) πεξηόδνπ 2014-2020. 

Σν Θέληξν Αλάπηπμεο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο 
πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΘΑΔΙΔ ΔΔΔ), ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο 
«ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΚΔΡΟΤ ΔΛΔΡΓΔΗΧΛ ΣΟ ΔΡΓΟ ΚΔ ΘΧΓΗΘΟ "EGF/2017/003 GR/Attica 
retail», κε θσδηθφ ΟΠ 5032901 θαη ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ), πεξηφδνπ 2014-2020 κε ηίηιν: «Δλέξγεηεο πνπ 
αθνξνχλ απνιχζεηο ζε επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν 47 ηεο NACE Αλαζ. 2 (Ιηαληθφ εκπφξην, εθηφο 
απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ) ζηελ επηπέδνπ NUTS 2 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (EL30) θαη άιιεο 10 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο», πνπ πινπνηείηαη απφ ην 
Δ.Η.Δ.Α.Γ. (θνξέαο πινπνίεζεο) κε ζπκκεηέρνληεο θνξείο ππφ ηε ζπλνιηθή ηνπ επζχλε (ΗΛΔ 
ΓΔΔ, ΘΔΘ ΗΛΔ ΓΔΔ, ΗΛΔΚΤ ΔΔΔ, ΘΑΔΙΔ ΔΔΔ, ΗΚΔ ΓΔΒΔΔ, ΘΔΘ ΓΔΒΔΔ) θαη 
ιακβάλνληαο ππόςε ηα αθόινπζα: 

1. Σνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1309/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ 
Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ-2014-2020), θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΘ) 
1927/2006, 

2. Σνλ Λ. 4314/2014 (ΦΔΘ 265/Σεχρνο Β/23-12-2014) «Α) Γηα ηε Γηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν 
θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014- 
2020. Β) ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16-06-2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 
18, παξ. 6., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

3. Σν απφ 19/7/1995 θαηαζηαηηθφ ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία Θέληξν Αλάπηπμεο Διιεληθνχ Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο 
Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΘΑΔΙΔ ΔΔΔ), φπσο 
δεκνζηεχζεθε ζηα βηβιία πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε 
αξηζκφ 13.160/95, θαζψο θαη ηηο απφ 9/1/1996, 2/6/1996, 5/2/1998 θαη 28/6/2004 
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ φπσο αληίζηνηρα δεκνζηεχζεθαλ ζηα παξαπάλσ βηβιία κε 
αξηζκνχο 1871/96, 10166/96, 1960/98 θαη 13044/2004. 

4. Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο ηνπ ΘΑΔΙΔ ΔΔΔ ζχκθσλα κε ην πξφηππν: ΔΙΟΣ 1429:2008, 
5. Σν άξζξν 63 ηνπ Λ. 4331/2015 (ΦΔΘ 69/Σεχρνο Α/2-07-2015) «Κέηξα γηα ηελ 
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αλαθνχθηζε ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), ηελ απινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Θέληξσλ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Π.Α.), θαηαπνιέκεζε ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη 
ζπλαθή αζθαιηζηηθά δεηήκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζχκθσλα κε ην νπνίν 
ηξνπνπνηείηαη   ην  άξζξν   45   ηνπ   Λ.4314/2014   (ΦΔΘ  265/Σεχρνο  Β/23-12-2014) 
«Γηαρείξηζε Σακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 
Σακείνπ Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε» θαη θαζνξίδεηαη ε Δζληθή Αξρή 
πληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ε Αξρή Πηζηνπνίεζεο θαη ε Αξρή 
Διέγρνπ ηνπ ΔΣΠ 2014-2020, 

5. Σε κε  αξηζκ. 5.20263/5.15444/22-07-2015  (ΦΔΘ 1565/Σεχρνο  Β/27-07-2015) Θνηλή 
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, ηνπ 
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνπ 
Αλαπιεξσηή    Τπνπξγνχ    Οηθνλνκηθψλ,    κε    ζέκα    «χζηεκα Πξνγξακκαηηζκνχ, 
Αμηνιφγεζεο, Γηαρείξηζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ελεξγεηψλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν πξνζαξκνγήο ζηελ 
Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) πεξηφδνπ 2014-2020, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη», 

6. Σε κε αξηζκ. 137675/EΤΘΤ1016/31.12.2018 (ΦΔΘ Β 5968) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 
Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο κε ζέκα: «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 110427/EΤΘΤ/ 
1020/20.10.2016 (ΦΔΘ Β΄ 3521) ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε θαη 
αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΔΘ Β΄ 1822) ππνπξγηθήο 
απφθαζεο “Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 
2014 2020 Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 
πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο Γηαδηθαζία 
ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ”» θαη εηδηθφηεξα ηελ θαη’ 
αλαινγία εθαξκνγή ηεο παξ. 7, ζεκ. Α θαη ηεο παξ. 18, ζεκ. Α3 & Α4 ηνπ άξζξνπ 12 
απηήο. 

7. Σελ αίηεζε κε θσδηθφ «EGF/2017/003 GR/Attica retail» ηελ νπνία ππέβαιε ε Διιάδα 
γηα ρξεκαηνδνηηθή ζπλεηζθνξά απφ ην ΔΣΠ, 

8. Σε κε αξηζκ. C(2017) 613 final/23-10-2017 Απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 
θαη Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, 

9. Σε κε αξηζκ. C(2017) 6970 final/23-10-2017 Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ρξεκαηνδνηηθήο ζπλεηζθνξάο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ελεξγεηηθψλ κέηξσλ γηα 
ηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά ηηο απνιχζεηο ζηνλ θιάδν 47 ηεο NACE αλαζ. 2 (Ιηαληθφ 
εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ) ζηηο 
ππαγφκελεο ζην επίπεδν NUTS 2 πεξηθέξεηεο Αηηηθήο (EL30), Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 
θαη Θξάθεο (EL11), Θεληξηθήο Καθεδνλίαο (EL12), Γπηηθήο Καθεδνλίαο (EL13), 
Θεζζαιίαο (EL14), Ζπείξνπ (EL 21), Γπηηθήο Διιάδαο (EL23), Θεληξηθήο Διιάδαο 
(EL24), Πεινπνλλήζνπ (EL25), Λφηηνπ Αηγαίνπ (EL42) θαη Θξήηεο (EL43) ζηελ Διιάδα, 

10. Σελ κε αξηζκ. 8.7760/23-07-2018 (ΑΓΑ: ΦΓ5Ε465Θ1Χ-ΣΓ6) Πξφζθιεζε γηα ηελ 
ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ πινπνίεζε κέξνπο ησλ Δλεξγεηψλ ζην έξγν κε θσδηθφ 
«EGF/2017/003 GR/Attica retail» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) πεξηφδνπ 2014-2020 κε ηίηιν: «Δλέξγεηεο 
πνπ αθνξνχλ απνιχζεηο ζε επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν 47 ηεο NACE ΑΛΑΘ. 2 (Ιηαληθφ 
εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ) ζηελ 
επηπέδνπ NUTS 2 Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (EL30) θαη άιιεο 10 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο» 

11. Σελ ππ. αξηζκ. 8.10245/7-11-2018 απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο «ΤΙΟΠΟΗΖΖ 
ΚΔΡΟΤ ΔΛΔΡΓΔΗΧΛ ΣΟ ΔΡΓΟ ΚΔ ΘΧΓΗΘΟ " EGF/2017/003 GR/Attica retail "» πνπ 
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε 
(ΔΣΠ), πεξηφδνπ 2014-2020 κε ηίηιν: «Δλέξγεηεο πνπ αθνξνχλ απνιχζεηο ζε 
επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν 47 ηεο NACE Αλαζ. 2 (Ιηαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην 
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ) ζηελ επηπέδνπ NUTS 2 Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο (EL30) θαη άιιεο 10 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο» , 

12. Σν Έξγν ηεο ΑΔ 034/2 κε ηίηιν: «Δλέξγεηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 
Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζαξκνγήο ζηελ Παγθνζκηνπνίεζε (ΔΣΠ) – EGF/2017/003 
GR/Attica retail» θαη κε θσδηθφ 2018Δ03420003, 

13. Σν Γεληθφ Θαλνληζκφ 679/2016 (ΔΔ) 2016/679, ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΘΟΤ 
ΘΟΗΛΟΒΟΤΙΗΟΤ ΘΑΗ ΣΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ 
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πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη 
ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία 
Γεδνκέλσλ) 

14. Σν ππ. αξηζκ. 4138/19-09-2018 ρέδην Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα γηα ηελ 
πινπνίεζε κέξνπο ησλ ελεξγεηψλ ζην έξγν «EGF/2017/003 GR/Attica retail». 

15. Σελ ππ. αξηζκ. 4769/02-11-2018 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα γηα ηελ 
πινπνίεζε κέξνπο ησλ ελεξγεηψλ ζην έξγν «EGF/2017/003 GR/Attica retail» (1ε 
ηξνπνπνίεζε). 

16. Σελ απφ 19/3/2019 απφθαζε έγθξηζεο ηεο παξνχζαο απφ ην Γ.. ηνπ ΘΑΔΙΔ,  
17. Σελ ππ. αξηζκ. 9.2223/04-04-2019 Απφθαζε έγθξηζεο ηνπ ρεδίνπ Απφθαζεο 

Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα (2ε ηξνπνπνίεζε) απφ ηελ ΔΤ ΔΓ ΔΠΑ-ΑπΘΟ. 
18. Σελ ππ. αξηζκ. 1149/09-04-2019 Απφθαζε Τινπνίεζεο κε ίδηα κέζα γηα ηελ 

πινπνίεζε κέξνπο ησλ ελεξγεηψλ ζην έξγν «EGF/2017/003 GR/Attica retail» (2ε 
ηξνπνπνίεζε). 

19. Σν κε Αξ. Πξση. 9.2224/04-04-2019 έγγξαθν έγθξηζεο ηεο παξνχζαο απφ ηελ ΔΤ ΔΓ 
ΔΠΑ-ΑπΘΟ,  
 

πξνβαίλεη ζηε δεκνζίεπζε πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ θάιπςε 
δύν (2) ζέζεσλ ζηειερώλ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο πξνγξακκάησλ 
θαηάξηηζεο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηελ Αζήλα, ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο κέξνπο ελεξγεηώλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαινγεί ζην ΘΑΔΙΔ θαη 
ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο Β.1 «Ππλερηδόκελε 
Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε» ηνπ έξγνπ κε θσδηθό «EGF/2017/003 GR/Attica 
retail» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Ρακείν Ξξνζαξκνγήο ζηελ 
Ξαγθνζκηνπνίεζε (ΔΡΞ) πεξηόδνπ 2014-2020. 

Οη ζέζεηο αθνξνχλ ζε απαζρφιεζε κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ εθηηκψκελεο 

δηάξθεηαο απφ 22/04/2019 έσο 13/07/2019. 

 

1. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ην πιαίζην ηνπ σο άλσ έξγνπ, ηα ζηειέρε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο πξνγξακκάησλ 
θαηάξηηζεο ζα αλαιάβνπλ εξγαζίεο νξγάλσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 
ησλ πξνγξακκάησλ δηα δψζεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα πινπνηήζεη ην ΘΑΔΙΔ ζην 
πιαίζην ηεο ελέξγεηαο Β.1 «πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Θαηάξηηζε». Δηδηθφηεξα, νη ελ ιφγσ 
ζέζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 Δπίβιεςε – ηήξεζε παξνπζηψλ θαηαξηηδνκέλσλ, εθπαηδεπηψλ.  

 Δηδνπνίεζε, ελεκέξσζε, επαθή θαη ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηέο θαη θαηαξηηδφκελνπο.  

 Δπηκειή ηήξεζε ηεο ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάξηηζεο . 

 πγθέληξσζε, παξαθνινχζεζε θαη επηκειή ηήξεζε φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
εγγξάθσλ πνπ απνηεινχλ ηνπο θαθέινπο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ. 

 Δπίβιεςε ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο νχησο ψζηε θαζεκεξηλά λα είλαη εθνδηαζκέλεο 
κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ (ππνινγηζηή, κεραλή πξνβνιήο δηαθαλεηψλ, video 
projector, θιπ.) θαζψο θαη γξαθηθή χιε.  

 Κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα θαη θχιαμε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
εθάζηνηε ππεχζπλν πξνγξάκκαηνο.  

 Γηαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ δειηίνπ 
παξαιαβήο.  

 Κέξηκλα γηα ηε δηαηξνθή ησλ εθπαηδεπφκελσλ - θαηαξηηδνκέλσλ θαη εθπαηδεπηψλ.  

 πλελλφεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηπρφλ ειιείςεηο ή 
πξνβιήκαηα, πξνο επίιπζή ηνπο.  
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 Δθηέιεζε ησλ πηζαλψλ αλαγθαίσλ εμσηεξηθψλ εξγαζηψλ ησλ πξνγξακκάησλ.  

H ζπλνιηθή δηάξθεηα θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πνπ ζα πινπνηεζεί ζα είλαη ηξηαθφζηεο 
(300) ψξεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 90 ψξεο ζα αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε ή επηθαηξνπνίεζε 
ζχγρξνλσλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ, νη 100 ψξεο ζε νξηδφληηεο θαη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο 
θαη νη 110 ψξεο ζε εμεηδηθεπκέλεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο. 

Θάζε πξφγξακκα ζα πινπνηείηαη απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή ή έσο άββαην, εληφο ησλ 
κελψλ Απξίιηνο – Ηνχληνο 2019 θαη ζα δηαξθεί 50 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζηηο νπνίεο ζα 
αληηζηνηρνχλ 6 ψξεο καζήκαηνο αλά εκέξα. 

 

2. ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ 
 

2.α. Απαηηνύκελα πξνζόληα/δηθαηνινγεηηθά: 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά πξφζσπα, Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξαηψλ – κειψλ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ), νη νπνίνη 
δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ πξνζφληα: 

 Απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία εθαηφ (100) σξψλ ζε γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζε θνξείο 
δηά βίνπ κάζεζεο ή/θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

 Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ηνπιάρηζηνλ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο 
θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ θαη (γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

 
ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Σα «απαηηνχκελα πξνζφληα» απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε, είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (on/off) θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε 

ππνςήθηνο/α δελ ηα δηαζέηεη, απνθιείεηαη απφ ηελ κεηέπεηηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη δελ 

βαζκνινγείηαη. 

Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο, ζα πξνθχςεη 
ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα πξφζζεησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο: 

Α/Α Θξηηήξηα Βαζκνί 

1 Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 10 

2 

Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία άλσ ησλ εθαηφ 
(100) σξψλ ζε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζε 
θνξείο δηά βίνπ κάζεζεο ή/θαη επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο. 

 

Γηα θάζε είθνζη 
(20) επηπιένλ ψξεο 
απνδεδεηγκέλεο 
επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο ν /ε 
ππνςήθηνο/-α 
βαζκνινγείηαη κε 
έλαλ (1) βαζκφ. 

 
Ζ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ είλαη εκπηζηεπηηθή. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 
ππνςεθηφηεηαο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 
3. ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ 

Σα απνδεηθηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη αλαιφγσο θαη πξνο απφδεημε ησλ 
αλαγξαθφκελσλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο είλαη ηα εμήο: 

 
3.1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο 
 
3.2. Απνιπηήξην δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή Ξηπρίν ΑΔΗ-ΑΡΔΗ 

Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ, ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν βαζκφο θαη ην έηνο θηήζεο απηνχ. 
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ε πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη θαη ε 
πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο πξάμεο αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗ.Θ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ. ή ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ θαη ηε 
βαζκνινγηθή αληηζηνηρία απηνχ. 

3.3. Απόδεημε Εεηνύκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο δεηνχκελεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο απαηηνχληαη: 
1)  Αληίγξαθα βεβαηψζεσλ πξνυπεξεζίαο επηρείξεζεο (‐εσλ) ή επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ή 

επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα 
ηεο δεηνχκελεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηνπ ππνςεθίνπ. 

2) εκεηψλεηαη φηη νη κηζζσηνί νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο πνπ 
λα θαιχπηνπλ ελδεηθηηθψο ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. Αληηζηνίρσο, 
νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ. 

3.4. Απόδεημε γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/ 
1) Κε πηζηνπνηεηηθά Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη 

νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη 
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (ΔΟΠΠΔΠ) πξψελ Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Θ.) ή έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Ο.Δ.Δ.Θ. ε 
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο έρεη νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο, αιιά ην ζρεηηθφ 
πηζηνπνηεηηθφ δελ έρεη αθφκε εθδνζεί, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ζρεηηθή πεξί ηνχηνπ 
βεβαίσζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα έθδνζεο απηνχ. Γίλνληαη επίζεο 
δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ Υεηξηζκνχ Ζ/Τ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ ΟΔΔΘ, 
θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ 
Υεηξηζκνχ Ζ/Τ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηνξγάλσζε ν Οξγαληζκφο.  

2) Κε ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ. 

3) Κε ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή /θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη 
Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη 
ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ 
επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ. Θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά 
καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ 
είηε Παλεπηζηεκηαθήο (Π.Δ), είηε Σερλνινγηθήο (ΣΔ) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ 
ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά. 

 
4. ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ 

Παξνπζηνιφγηα ζηειερψλ θαη εθζέζεηο αλαθνξάο πεπξαγκέλσλ αλά κήλα 

5. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ – ΘΝΠΡΝΠ 

Σα ζηειέρε πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ ζηελ Αζήλα κε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ εθηηκψκελεο δηάξθεηαο απφ 22/04/2019 έσο 13/07/2019. Σα 

σξάξηα εξγαζίαο ζα ζπκπίπηνπλ κε ηα εκεξήζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο φπνπ πξνβιέπεηαη λα 

είλαη έλα πξσηλφ (08:00-14:00) θαη έλα απνγεπκαηηλφ (16:00-22:00). Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 

πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζε αίζνπζεο ησλ θνξέσλ πινπνίεζεο. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα θάζε ζηέιερνο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 7,00€ αλά ώξα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, θαζψο θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ ηνπ εξγνδφηε). Ζ κηθηή ακνηβή γηα 

θάζε ζηέιερνο αλέξρεηαη ζηα 5,60€ αλά ώξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ θξαηήζεσλ ηνπ εξγαδνκέλνπ). 

  
6. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ ΑΗΡΖΠΔΥΛ – ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ θάθειν (είηε απηνπξνζψπσο είηε ηαρπδξνκηθά 
ή κε ηαρπκεηαθνξά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή) ζην πξσηφθνιιν ηνπ ΘΑΔΙΔ ζηε δηεχζπλζε: 
ΘΑΔΙΔ, Κεηξνπόιεσο 42, ΡΘ 10563, Αζήλα (3νο φξνθνο), ην αξγφηεξν έσο ηελ 
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16/04/2019 θαη ώξα 14:00, κε ηελ έλδεημε: 

 
Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο γηα απαζρόιεζε ζηειέρνπο γξακκαηεηαθήο 

ππνζηήξημεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζην ΘΑΔΙΔ 
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: 

«EGF/2017/003 GR/Attica retail» 

εκεηψλεηαη φηη ην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ ΘΑΔΙΔ ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλέο Γεπηέξα έσο 
Παξαζθεπή θαη ψξεο 9.00 πκ – 17.00κκ. ε πεξίπησζε απνζηνιήο (ηαρπδξνκηθήο ή κέζσ 
ηαρπκεηαθνξάο) ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη ησλ ππνςεθίσλ γίλνληαη δεθηνί 
εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ην αξγφηεξν έσο ηελ 
εκέξα θαη ψξα πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη απφ νπνηνδήπνηε 
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θαη αλ ε Αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

Ο σο άλσ θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
1. Αίηεζε 
2. Σα απνδεηθηηθά δηθαηνινγεηηθά, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 3 
3. Τπεχζπλε Γήισζε Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 
 

 εκείσζε: Όια ηα δηθαηνινγεηηθά (εθηφο ηεο αίηεζεο) ζα πξέπεη λα είλαη αξηζκεκέλα θαηά 
 αχμνληα αξηζκφ θαη κε ηε ζεηξά ηεο παξαγξάθνπ 3. 

Όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο. 
εκεηψλεηαη φηη ε ζπιινγή θαη ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη 
ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 
(Θαλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679. 
Κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο. 

 

7. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΥΛ 

H αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαζψο θαη ε ηειηθή επηινγή ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γ ηνπ ΘΑΔΙΔ. 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο νη ππνςήθηνη ζα 
ελεκεξσζνχλ κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηελ δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ 
αίηεζή ηνπο, γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ θαηάηαμεο. Οη ππνςήθηνη, 
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ γξαπηή έλζηαζε, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε 
δηεχζπλζε ksamourelis@esee.gr επί ησλ πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ, εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο.  

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηπρφλ ελζηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, πνπ νξίδεηαη κε 
απφθαζε Γ.. ΘΑΔΙΔ, νη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηελ 
δηεχζπλζε πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπο, γηα ηελ αλάξηεζε ησλ νξηζηηθψλ 
απνηειεζκάησλ θαηάηαμεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη θιήξσζε. Ζ δηαδηθαζία 
ηεο θιήξσζεο ζα δηεμαρζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη ηελ παξνπζία δηα δψζεο ησλ 
ππνςεθίσλ πνπ ηζνβάζκεζαλ. 

Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Όια ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη ε 
επεμεξγαζία ηνπο γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηεξνπκέλσλ απαξεγθιίησο ησλ φξσλ θαη 
πξνυπνζέζεσλ ηνπ Γεληθνχ Θαλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (Θαλνληζκφο (ΔΔ) 
2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016). Σν 
ΘΑΔΙΔ, ζα πξνβεί ζηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηάηαμεο ζηνπο ζπλππνςήθηνπο 
κε βάζε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ ηνπ εθάζηνηε ππνςεθίνπ. 
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Υλοποίηζη ενεργειών ζηο πλαίζιο ηοσ Έργοσ «EGF/2017/003 GR/Attica retail» όπως ζσγτρημαηοδοηείηαι 
καηά 60% από ηο ΕΤΠ περιόδοσ 2014-2020 και 40% από ηο ΠΔΕ ηοσ Υποσργείοσ Εργαζίας, Κοινωνικής 

Αζθάλιζης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
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Οη φξνη ηεο πξφζθιεζεο γηα επηινγή ηπρφλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ 
πξέπεη λα ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 
θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

8. ΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ θ. Θψζηα ακνπξέιε ζην 
ηει. 210 3259236 θαη ζην e- mail: ksamourelis@esee.gr 

Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΘΑΔΙΔ, ηνπ ΔΗΔΑΓ θαη 

ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ ηνπ Έξγνπ. 

 
ΓΗΑ ΡΝ ΘΑΔΙΔ 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΠ 

 
 
ΓΗΥΟΓΝΠ ΘΑΟΑΛΗΘΑΠ 
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